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znalostní soutěž o atraktivní cenyznalostní soutěž o atraktivní cenyznalostní soutěž o atraktivní cenyznalostní soutěž o atraktivní ceny    
EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT MostMostMostMost, informační centrum Evropské unie, jehož hlavní činností je podpora 
informovanosti o evropských záležitostech, vyhlašuje 6. ročník znalostní soutěže „„„„EUROTIMEEUROTIMEEUROTIMEEUROTIME““““ 
pro dvě věkové kategorie do 15 let a nad 16 let. Jedná se o kvíz s tematikou Evropské unie, na 
jehož vyplnění se může podílet celá rodina. Soutěží se o atraktivní ceny.Soutěží se o atraktivní ceny.Soutěží se o atraktivní ceny.Soutěží se o atraktivní ceny.    

Většinu odpovědí můžete nalézt na stránkách Zastoupení Evropské Komise v ČR 
(http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm) a stránkách Europe Direct (www.europe-
direct.cz), zvláště v sekci FAQ. Odpovědi lze také nalézt v informačních brožurách, které si 
můžete osobně vyzvednout ve středisku EUROPE DIRECT Most. 

Pravidla soutěže a další informace na www.eurotime.europe-direct.cz 
Možnosti doručení vyplněného kvízu: Možnosti doručení vyplněného kvízu: Možnosti doručení vyplněného kvízu: Možnosti doručení vyplněného kvízu:     
    ►►►►        osobně osobně osobně osobně do informačního centra EUROPE DIRECT Most 

 ►►►►        poštou:poštou:poštou:poštou: na adresu EUROPE DIRECT Most, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, studijní   

       středisko Most, Pionýrů 2806, 434 01 Most 

 ►►►►        eeee----mailem mailem mailem mailem na adresu: ed-most@vsfs.cz 
 

Vyplněný kvíz je nutné doručit doVyplněný kvíz je nutné doručit doVyplněný kvíz je nutné doručit doVyplněný kvíz je nutné doručit do    17. května 17. května 17. května 17. května 2012012012013333. . . .     
Z došlých, Z došlých, Z došlých, Z došlých, správně vyplněných kvízůsprávně vyplněných kvízůsprávně vyplněných kvízůsprávně vyplněných kvízů,,,,    budou budou budou budou vvvv    každé kategorii každé kategorii každé kategorii každé kategorii vylosováni tři výherci.vylosováni tři výherci.vylosováni tři výherci.vylosováni tři výherci. Slavnostní Slavnostní Slavnostní Slavnostní 
ppppředání cen výhercředání cen výhercředání cen výhercředání cen výhercůůůůmmmm se uskuteční dnese uskuteční dnese uskuteční dnese uskuteční dne    23232323. května 2013 na Vysoké škole finanční . května 2013 na Vysoké škole finanční . května 2013 na Vysoké škole finanční . května 2013 na Vysoké škole finanční     
a správní, o. p. s., studijní středisko Most, ulice Pionýrů 2806 v Mostě.a správní, o. p. s., studijní středisko Most, ulice Pionýrů 2806 v Mostě.a správní, o. p. s., studijní středisko Most, ulice Pionýrů 2806 v Mostě.a správní, o. p. s., studijní středisko Most, ulice Pionýrů 2806 v Mostě.    
Tři vylosovaní výherci soutěže ze všech stTři vylosovaní výherci soutěže ze všech stTři vylosovaní výherci soutěže ze všech stTři vylosovaní výherci soutěže ze všech středisek EUROPE DIRECT postoupí do národního ředisek EUROPE DIRECT postoupí do národního ředisek EUROPE DIRECT postoupí do národního ředisek EUROPE DIRECT postoupí do národního 
losování a mohou tak vyhrát další zajímavé ceny (kameru Panasonic, digitální fotorámeček losování a mohou tak vyhrát další zajímavé ceny (kameru Panasonic, digitální fotorámeček losování a mohou tak vyhrát další zajímavé ceny (kameru Panasonic, digitální fotorámeček losování a mohou tak vyhrát další zajímavé ceny (kameru Panasonic, digitální fotorámeček 
nebo USB klíčenku).nebo USB klíčenku).nebo USB klíčenku).nebo USB klíčenku).    
    

    

TESTTESTTESTTEST                        Tento test je určen Tento test je určen Tento test je určen Tento test je určen pro věkovou kategoriipro věkovou kategoriipro věkovou kategoriipro věkovou kategorii    od 16od 16od 16od 16    let!!!let!!!let!!!let!!!    
    

1.1.1.1. Jaké je hlavní téma Evropského rokuJaké je hlavní téma Evropského rokuJaké je hlavní téma Evropského rokuJaké je hlavní téma Evropského roku    2013?2013?2013?2013?    
a) Evropský rok občanů 
b) Evropský rok dobrovolnictví 
c) Evropský rok boje proti chudobě                

    
2.2.2.2. Kolik je vKolik je vKolik je vKolik je v    současnosti poslanců vsoučasnosti poslanců vsoučasnosti poslanců vsoučasnosti poslanců v    Evropském parlamentu?Evropském parlamentu?Evropském parlamentu?Evropském parlamentu?    

a) 799 
b) 628                                                                 
c) 754                                                           

 
3.3.3.3. Jak se nazývá nejjižnější oblast Portugalska?Jak se nazývá nejjižnější oblast Portugalska?Jak se nazývá nejjižnější oblast Portugalska?Jak se nazývá nejjižnější oblast Portugalska?    

a) Fako 
b) Algarve       
c) Porto Santo 

 
4.4.4.4. KKKKoho vyhnal Sv. Patrik zoho vyhnal Sv. Patrik zoho vyhnal Sv. Patrik zoho vyhnal Sv. Patrik z    Irska?Irska?Irska?Irska?    

a) hady 
b) krysy           
c) pavouky 

kategorie od 16 letkategorie od 16 letkategorie od 16 letkategorie od 16 let    
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5.5.5.5. Která instituce EU zprostředkovává informace o prKterá instituce EU zprostředkovává informace o prKterá instituce EU zprostředkovává informace o prKterá instituce EU zprostředkovává informace o právech spotřebitele na evropském ávech spotřebitele na evropském ávech spotřebitele na evropském ávech spotřebitele na evropském 
trhu?     trhu?     trhu?     trhu?         

a) Evropské spotřebitelské centrum 
b) Evropská linka důvěry 
c) Soudní dvůr Evropské unie  

6.6.6.6. Které jsouKteré jsouKteré jsouKteré jsou    hlavní čihlavní čihlavní čihlavní či    řídící orgány Evropské unie?řídící orgány Evropské unie?řídící orgány Evropské unie?řídící orgány Evropské unie?    
a) Evropská rada, Rada Evropské unie, Evropský parlament, Evropská komise 
b) Soudní dvůr, Účetní dvůr  
c) Evropský investiční fond, Evropská správní škola, Výbor regionů       

7.7.7.7. Jaký název má irská hymna?Jaký název má irská hymna?Jaký název má irská hymna?Jaký název má irská hymna?    
a) Maamme 
b) Amhrán na bhFiann 
c) La Marcha Real  

8.8.8.8. Co si představíte pod pojmem EUROPE DIRECT?Co si představíte pod pojmem EUROPE DIRECT?Co si představíte pod pojmem EUROPE DIRECT?Co si představíte pod pojmem EUROPE DIRECT?    
a) síť pro podporu propagace výsledků strukturálních fondů EU 
b) informační síť, kterou tvoří regionální informační střediska, dokumentační 

střediska, online a telefonní informační služba po celém území Evropské unie 
c) síť školitelů, kteří vzdělávají učitele odborných předmětů zaměřených na EU  

9.9.9.9. Předseda EPředseda EPředseda EPředseda Evropskévropskévropskévropské    komisekomisekomisekomise    se jmenuje:se jmenuje:se jmenuje:se jmenuje:    
a) Herman Van Rompuy 
b) Martin Schulz 
c) José Manuel Barroso                

10.10.10.10. Jaký byl vJaký byl vJaký byl vJaký byl v    roce 2012 rozdíl vroce 2012 rozdíl vroce 2012 rozdíl vroce 2012 rozdíl v    příjmech a výdajích, který ČR získalo zpříjmech a výdajích, který ČR získalo zpříjmech a výdajích, který ČR získalo zpříjmech a výdajích, který ČR získalo z    evropského evropského evropského evropského 
rozpočtu?rozpočtu?rozpočtu?rozpočtu?    

a) ČR získala 47,6 mld. Kč 
b) ČR získala 58,3 mld. Kč 
c) ČR získala 73,8 mld. Kč  

11.11.11.11. Kdy byl Kdy byl Kdy byl Kdy byl otevřen most spojující města Kodaň a Malmö?otevřen most spojující města Kodaň a Malmö?otevřen most spojující města Kodaň a Malmö?otevřen most spojující města Kodaň a Malmö?    
a) 1. července 2000   
b) 1. června 2001            
c) 1. května 2002 

    
    

Nezapomeňte, prosím, Nezapomeňte, prosím, Nezapomeňte, prosím, Nezapomeňte, prosím, ČITELNĚČITELNĚČITELNĚČITELNĚ    vyplnit Vvyplnit Vvyplnit Vvyplnit Vaše jmaše jmaše jmaše jméno a kontaktní údaje, abychom Véno a kontaktní údaje, abychom Véno a kontaktní údaje, abychom Véno a kontaktní údaje, abychom Vás mohli ás mohli ás mohli ás mohli 
informovat o případné výhře!!!informovat o případné výhře!!!informovat o případné výhře!!!informovat o případné výhře!!!    
    

  

Datum vyplnění: ……………………………......  Škola ……….…………………………  Třída……………… 
 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………  
 

Adresa:  ………………………………………………………………………………………………………… 
 

E-mail:              …………………………………………………………….  Tel:…………………………………… 
 

   


